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zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§2
Autorské dílo
(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné
dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli
objektivně
vnímatelné
podobě
včetně
podoby
elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho
rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je
zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo
hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo
choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a
dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo
audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo
výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo
architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého
umění a dílo kartografické.
(2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li
původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním
duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru
nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním
výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo
metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny
elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.
Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového

programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie
a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které
jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako
dílo fotografické.
(3) Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho
jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen
postav, pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo
podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v
něm uvedené.
(4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé
tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do
jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora
zpracovaného nebo přeloženého díla.
(5) Sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie,
pásmo, výstava nebo jiný soubor nezávislých děl nebo
jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním
obsahu splňuje podmínky podle odstavce 1, je dílem
souborným.
(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla
sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě,
myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie,
matematický a obdobný vzorec, statistický graf a
podobný předmět sám o sobě.
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§9
Vznik práva autorského
(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo
vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.
§ 11
(1) Autor má právo rozhodnout o zveřejnění svého díla.
(2) Autor má právo osobovat si autorství, včetně práva
rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství
uvedeno při zveřejnění a dalším užití jeho díla, je-li
uvedení autorství při takovém užití obvyklé.
(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla,
zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo
jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon
jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít
způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na
dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou
(autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho
užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě
požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled
umožnil.
(4) Osobnostních práv se autor nemůže vzdát; tato práva
jsou nepřevoditelná a smrtí autora zanikají. Ustanovení
odstavce 5 tím není dotčeno.
(5) Po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství
k dílu, dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho
hodnotu a je-li to obvyklé, musí být uveden autor díla,
nejde-li o dílo anonymní. Ochrany se může domáhat
kterákoli z osob autorovi blízkých, 1a) toto oprávnění
mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv

autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i
právnická osoba sdružující autory nebo příslušný
kolektivní správce podle tohoto zákona (§ 97).
§ 12
(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v
souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit
jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva;
jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění
pouze v případech stanovených tímto zákonem.
(2) Poskytnutím oprávnění podle odstavce 1 právo
autorovi nezaniká; autorovi vzniká pouze povinnost strpět
zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu
vyplývajícím ze smlouvy.
(4) Právem dílo užít je
a) právo na rozmnožování díla (§ 13),
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla
(§ 14),
c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla
(§ 15),
d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla
(§ 16),
e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny
díla (§ 17),
f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména
1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a
právo na přenos provozování díla (§ 19 a 20),
2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21),

3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání
4. právo na provozování rozhlasového či televizního
díla (§ 22),
vysílání díla (§ 23).
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§ 30
Volná užití
(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití
pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není
dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou
osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo
napodobeninu díla.
(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle
tohoto zákona je užití počítačového programu či
elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby
či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo
podnikající
fyzické
osoby
včetně
zhotovení
rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně
je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či
napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní
potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení
záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze
záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu
fyzické osoby.

jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a
pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky
z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1
písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části
věty za středníkem platí obdobně.
§ 37
Knihovní licence
(1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv,
muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné
školské a vzdělávací zařízení 4),
a) zhotoví-li rozmnoženinu díla, která neslouží k
přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo
obchodnímu účelu, pro své archivní a konzervační
potřeby,
b) zhotoví-li rozmnoženinu díla, jehož rozmnoženina
byla poškozena nebo ztracena, a o němž lze na základě
rozumně vynaloženého úsilí zjistit, že není nabízeno k
prodeji, nebo tiskovou rozmnoženinu malé části díla, jež
byla poškozena nebo ztracena; takovou oprávněně
zhotovenou rozmnoženinu může také podle odstavce 2
půjčovat,
c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho
rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je
součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem
prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou
sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2,
jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu
určených technických zařízení umístěných v jeho
objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo
soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým
osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a
odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena,
d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených
diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních
prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu
nebo soukromého studia, pokud takové užití autor
nevyloučil.

§ 31
Citace
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl
jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely
kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu,
vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s
poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném
konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při
vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající
sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora,
nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž
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zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
§ 47b
Zveřejňování závěrečných prací
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační,
diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých
proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku
obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací,
kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní
předpis vysoké školy.
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce
odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně
pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k
nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem
vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště
vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si
může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady
výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se
zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu
na výsledek obhajoby.

